
IZYLUM
O soluție stradală, urbană, versatilă și 
performantă, cu timp de montaj si de 
mentenanță reduse 



AP
PL

IC
AT

IO
N

S

IZYLUM 1 2 3

4 to 15m+ / 13’ to 49’+ 

4,500lm 9,000lm 13,000lm
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Caracteristici

alb neutru 740 / alb cald 730CRI 70

Grad etanseitate                                  IP 66 / IP 67

Rezistenta la impact                                    IK 09

Temperatura de 
culoare

Înălțime recomandat de
 montaj

Flux luminos aparat

Aplicații principale

CAI 
REZIDENTIALE BICICLETE SI 

PIETONALE

CAI DE 
CIRCULATIE SI

 STRAZI

PISTE DE PIETE SI ZONE
 PIETONALE

PODURI ZONE 
EXTINSE

STATII DE
 TREN SI 
METROU

PARCARI

Depășim 
din nou 
limitele
Bazat  pe  experiența  Schréder  și  pe  competența  dovedită  în 
iluminatul  LED  stradal  și  urban,  aparatul  de  iluminat  IZYLUM 
beneficiază  de  numeroase  inovații  pentru  a  oferi  experiența 
decisivă oricărei  părți  interesate în proiect  -  municipalității,  care 
caută recuperarea rapidă a investiţiei cu o soluție de iluminat ușor
 de utilizat și prietenoasă cu mediul înconjurător, contractanților 
care doresc să economisească timp și să evite greșelile în timpul 
instalării și cetățenilor care doresc medii confortabile și sigure.
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Inovații ce 
corespund 
celor mai 
înalte așteptări

O nouă 
generație de 
module 
fotometrice

Conectivitate fără
unelte și fără 
erori de 
conectare

IzyFix: cel 
mai versatil
montaj

Datorită unghiului de înclinare de 130 °, IzyFix permite trecerea      
de la o poziție la alta în orice moment, fără a îndepărta aparatul 
de iluminat de pe stâlp. 

Această  caracteristică  unică  ușurează  instalarea  și  oferă 
versatilitate pentru diverse configurații de stâlpi și brațe. 

IZYLUM  este  disponibil  cu  sistemul  de  fixare  universală  IzyFix 
adaptat la montaj în vârf de stâlp și lateral pe orice stut (Ø32mm, 
Ø42-48mm, Ø60mm și Ø76mm).

Pentru a simplifica operațiunile de instalare și mentenanță, 
IZYLUM introduce tehnologii  brevetate, cum ar fi  modulul 
de conectare și conectivitate compactă IzyHub.

Această conexiune centrală unică distribuie energia elecrică
și  informații  de  control  componentelelor  aparatului  de 
iluminat,  asigurând  că  toate  lucrează  împreună  și  oferă 
performanțe fiabile, pe termen lung.

Pentru a permite o conectare ușoară fără apariția erorilor 
de  conectare  la  înlocuirea  componentelor 
compartimentului  accesorii electrice, indiferent dacă este 
pentru mentenanță sau viitoare upgrade-uri ale aparatului 
de iluminat.

Modulul  LensoFlex®4  este  a  patra  generație  a  doveditului 
concept Schréder LensoFlex® bazat pe LED-uri de mare putere, 
pentru  a  satisface  cerințele  aplicațiilor  rutiere  și  urbane 
maximizând în același timp economiile de energie electrică.

Conceput  pentru  a  avea  aceeași  tipodimensiune și  puncte  de 
fixare  ca  LensoFlex®4,  platforma  MidFlex  ™  2  reprezinta  o 
soluție alternativă pentru cei care caută un iluminat rentabil si 
eficient, păstrând același design al aparatului de iluminat. 

IZYLUM introduce  o  nouă  generație  de  module  fotometrice 
dezvoltate în jurul performanței, compactității, versatilității și 
standardizarii. 
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Instalare rapidă și fără unelte

deschis/închis

cablat
Ușor de

Ușor de

Aparatul de iluminat poate fi 
deschis fără unelte datorită celor 
două cleme cu arc din oțel.

Un sunet clar, puternic 
confirma faptul că este 
închis

După deschidere, cablul este 
trecut prin presetupă pentru 
cabluri, păstrând gradul de 
etanșeitate ridicat (IP 66 / IP 
67).

Pentru fixarea cablului principal 
în interiorul aparatului de 
iluminat se utilizează un colier 
din plastic sau o clemă metalică.

Cu clapetele ridicate, cablurile sunt ușor de 
introdus în pozițiile indicate. Pentru securizarea
contactelor electrice se apasă clapetele după 
introducerea cablurilor. 



-10°
-30°
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montat

ajustat
Ușor de

Ușor de
Aparatul de iluminat este fixat
pe  ștuț  prin  strângerea  a 
două șuruburi M10.

Două șuruburi M8 
trebuie slăbite pentru a 
seta unghiul de inclinare.

Sistemul de fixare universal IzyFix 
poate fi așezat vertical în vârf de 
stâlp pentru a ușura instalarea (fără 
contragreutate).

 

Sistemul de fixare universal IzyFix 
beneficiază de cel mai bun unghi de 
înclinare din piață, de peste 130 °, (trepte 
de 5 °).

Preveniți poluarea 
luminoasă, păstrați ULOR 0%
și optimizați fotometria 
datorită gamei largi de 
opțiuni de înclinare. 

Marcajul de referință de pe aparat 
permite setarea corectă a poziției 
de înclinare înainte de strângerea 
finală. 
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IZYLUM
eticheta Circle Light

caracteristici 
circulare

Structură 
mecanică 
robustă care 
permite 
evaluări IP și IK

Deschiderea 
fără unelte  

pentru 
mentenanță 

ușoară 

Materiale 
complet 

reciclabile 

Mai puțin de 5 pași 
pentru demontare 
completă

Conectivitate 
versatilă cu 
prize standard 

Speranța de viață a 
produsul de 25 de ani 

Multe din soluțiile de iluminat pe care le-am instalat în anii 1970
sunt  încă  operaționale,  o  realizare  cu  care  ne  mândrim.  Însă,
pentru binele planetei, trebuie să facem un pas și mai departe.

Să trăim în limitele planetei noastre este unul din obiectivele pe 
care  ni  le-am  stabilit.  Integrăm  astfel  un  nou  concept  sub 
umbrela sustenabilității: circularitatea.

Circularitatea  pune  accentul  pe  reducerea  amprentei  asupra 
mediului prin valorificarea fluxului de materiale.

Într-o economie circulară însă, produsele fac parte dintr-o rețea
 valorică, în cadrul căreia sunt folosite cât mai mult posibil.Apoi, 
 în  funcție  de  caracteristicile  fiecăruia,  acestea  pot  fi 
reutilizate, recondiționate, îmbunătățite sau reciclate.

Eticheta Circle  Light  îndeplinește practic  funcția  unui  indicator 
de circularitate  pentru  clienții  noștri,  desemnând  în  mod  
clar  produsele  care  sunt  optimizate  pentru  o  economie 
circulară, pe baza a 12 criterii obiective.

Scorul IZYLUM circular 
este remarcabil, nu 
numai datorită 
eficienței ridicate, 
dar și datorită celor



circular
highlights
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Gama 
dedicată 
de brațe
KEMA

Concepute pentru a fi asociate cu aparatele de 
iluminat IZYLUM, gama de brațe KEMA are un design 
modern și elegant pentru a îmbunătăți estetica 
mobilierul de iluminat.

Această gama de brațe    se adapteaza fiecarui proiect, 
si sunt in variante multiple (simple sau duble).

Gama KEMA este fabricată din aluminiu turnat sub  
presiune  și  este  disponibilă  în  toate culorile 
standard Schréder. Certificată pentru sarcinile definite 
EN40 poate fi instalată pe stâlpi pentru marcajul CE. 
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